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Usaha pemerintah dalam rangka pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan dan 

cita-cita bangsa, yakni dengan mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam 

Implementasinya pihak Pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bersama untuk 

mewujudkan tujuan bersama. 

Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola kekayaan alam yang ada 

di daerah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut, serta harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya supaya mampu memberikan manfaat yang sebenarnya bagi masyarakat. 

Pemerintah memandang perlu di dirikannya suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyediaan jasa layanan 

air bersih bagi masyarakat. 

Salah satu sumber-sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan manusia adalah air. Air 

mutlak di perlukan semua mahluk hidup tak terkecuali manusia. Salah satu sektor yang 

berhubungan dengan kehidupan serta yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah sektor 

penyediaan air bersih ini di karenakan air merupakan salah satu kebutuhan vital dan mutlak yang 

diperlukan oleh makhuk hidup, kebutuhan akan air untuk memasak, mandi, mencuci terutama 

untuk minum, karena itulah penyediaan air bersih sangat di butuhkan. 

Makin banyak jumlah penduduk makin banyak pula penggunaan air untuk keperluan sehari-hari 

dan makin besar pula pembuangan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga di segala tempat. 

Akibatnya air pembuangan ini mencari lingkungan seperti limbah rumah tangga ataupun limbah 

industri mencemari air hujan, air permukaan dan juga air tanah. Dengan dekimian apabila air 

tanah yang telah tercemar seperti ini di pakai sebagai persediaan air untuk masyarakat tanpa di 

proses terlebih dahulu akan membahayakan pemakainya, karena itu kebutuhan akan 

tersediaannya sarana air bersih yang merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi 

kian mendesak sementara kelangkaan sumber air bersih yang menjadi kendala, untuk itu perlu 

kiranya memikirkan cara untuk memperoleh, memanfaatkan dan mengelola air bersih sebaik 

mungkin sehingga adil dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat 

 


